
Szanowni Rodzice Przedszkolaków!
8 marca kończy się okres składania deklaracji. 
Nasze rozeznanie daje nam wiedzę, że  
w związku ze zmianą obowiązku szkolnego 
może braknąć  miejsc dla najmłodszych. 
Dlatego też w miarę możliwości będziemy starać 
się o ich zwiększenie  w  tych przedszkolach,  
w których pozwolą na to warunki lokalowe. 
Po wstępnych analizach jesteśmy w stanie 
wygospodarować 100 dodatkowych miejsc. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie zawsze będą to 
miejsca w przedszkolach najbliższych miejsca 
zamieszkania.   
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SZANOWNI PAŃSTWO

Jak ważna jest oświata  
i kształcenie nowych pokoleń 
nie muszę nikomu tłumaczyć. 
Właściwie to całe nasze dorosłe 
życie „ kręci się” wokół dzieci.  
Zadania dotyczące przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjalnych są zadaniem własnym Gminy,  w 
części finansowanym przez państwo. Wsparciem dla 
nas, są wpłaty rodziców. Dofinansowujemy również 
dwa prywatne przedszkola „Puchatek” i „Przedszkole  
z Kluczem”. 

Szkoła to jednak nie tylko nauka.  Kładziemy również 
duży nacisk na rozwijanie w uczniach zainteresowań, 
poprzez finansowanie różnego rodzaju kół 
zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i funkcjonowanie  
bezpłatnych świetlic szkolnych, które są integralną 
częścią systemu edukacyjnego i wychowawczego.

W naszych wszystkich placówkach oświatowych -  
5 gimnazjów, 8 szkół podstawowych funkcjonuje 
11 świetlic czynnych  zgodnie z czasem jaki 
zasugerowali rodzice, zazwyczaj jest to w godzinach  
700 - 1530. W świetlicach tych opiekuje się i niesie pomoc 
naszym uczniom 16 wykwalifikowanych nauczycieli. 
Świetlica to nie „przechowalnia”,  lecz miejsce   
w którym dziecko odrobi pracę domową. Jeżeli 
wyrazi gotowość to nauczyciel pomoże mu rozwiązać 
problem przedmiotowy, ale może też skorzystać 
z gier edukacyjnych czy spędzić czas na zabawie z 
rówieśnikami. Wśród ofert świetlic możemy znaleźć 
propozycje zajęć m.in. z:

• plastyki, muzyki i tańca np. nauka zumby,
• zajęcia rozwijające zamiłowania teatralne,
• zabawy aktywizujące i pobudzające do działania,
• głośne czytanie lektur,
• zajęcia relaksacyjne i łagodzące stres,
• pogadanki i rozmowy tematyczne, np. związane  

z hasłem tygodnia,
• zajęcia z wyrównywania szans edukacyjnych,
• dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. 

Rodzic z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów. 
Nasze świetlice są wyposażone w odpowiedni  sprzęt 
edukacyjny, gry planszowe, zabawki, sprzęt sportowy. 
Każda z świetlic ma roczny plan pracy, dostosowany do 
potrzeb dzieci.

Szanowni Państwo! Każdy uczeń szkoły podstawowej 
lub gimnazjum ma prawo:

• za zgodą rodziców przebywać w świetlicy,
• do pomocy ze strony nauczyciela w odrabianiu 

pracy domowej,
• do wszelkiej pomocy edukacyjnej,
• do bezpiecznego i dobrze spożytkowanego 

spędzania czasu w trakcie zajęć przedmiotowych jak 
i po ich zakończeniu. 

W ZSP Nr 1 w ubiegłym roku na świetlice dla 
najmłodszych przeznaczono nowe pomieszczenie, 
na którego remont  przeznaczyliśmy kwotę  
35 tys. zł., natomiast na dodatkowe doposażenie 
wszystkich świetlic w: gry dydaktyczne i planszowe, 
regały, krzesła i szafki, zabawki, klocki, książki i inne 
niezbędne akcesoria wydaliśmy 68 tys. zł. W naszych 
największych szkołach czyli 1, 3 i 5 zostały wydzielone 
części świetlic dla dzieci z klas I-III. Koszt utrzymania 
świetlic szkolnych w 2015 r. wyniósł 740 tys. zł.

Gmina dysponuje jeszcze jedną świetlicą tzw. świetlicą 
środowiskową w budynku ZSP Nr 3. Świetlica mieściła 
się wcześniej na tyłach budynku przedszkola Nr 5.  
By przyjąć większą liczbę przedszkolaków 
pomieszczenie to, parę lat temu, zaadoptowaliśmy na 

potrzeby najmłodszych, a cieszącą się sympatią dzieci 
świetlicę, przenieśliśmy do „trójki”.  Świetlica jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1130 do 1900. 
Jej zadaniem jest organizacja czasu wolnego dzieci  
m.in. pomoc w zajęciach przedmiotowych. 

Świetlica w dni wolne od nauki jest czynna  
w godzinach od 730 do 1530 i w ramach czasu wolnego 
organizuje swoim podopiecznym atrakcje w postaci 
wycieczek, zajęć sportowych czy seansów filmowych, 
korzystając z pomocy MOSiR-u i MDK.  W ubiegłym 
roku na działalność tej świetlicy Gmina przeznaczyła 
kwotę 205.930,83 zł.

Oferta dotycząca świetlic jest finansowana przez 
Gminę, za którą rodzic nie ponosi żadnych opłat. 

Gmina  otacza również opieką dzieci o statusie  
wymagającym wsparcia materialnego. Do 15 września 
każdego roku przyjmujemy wnioski o stypendia  
i zasiłki szkolne w szczególnych przypadkach losowych.  
W roku szkolnym 2014/2015 ze stypendiów skorzystało 
399 uczniów (237.867,00 zł.) oraz siedmiu uczniów  
z zasiłków (3.710,00 zł.)

Na dofinansowanie do podręczników szkolnych 
przeznaczyliśmy kwotę 75.645,00 zł. i skorzystało z tej 
dotacji 275 uczniów.

Promujemy również uczniów zdolnych. Stypendium 
Samorządowe OMNIBUS docenia tych, którzy mają 
wysoką średnią. W roku ubiegłym było ich 10, a łączna 
kwota stypendium wyniosła 24 tys. zł.

Inną formą materialnego wsparcia naszych uczniów 
jest dopłata do dojazdów dla dzieci, których miejsce 
zamieszkania jest znacznie oddalone od szkoły.  
Z tej formy skorzystało 219 uczniów (80.946,00 zł.) i 20 
uczniów z niepełnosprawnością ( 41.048,00 zł.).

Z bezpłatnego dożywiania korzysta 454 uczniów.   
W ubiegłym roku na doposażenie naszych stołówek 
wydaliśmy 50 tys. zł.  

świetlica ZS-P Nr4


